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Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához 

Információ és online formanyomtatványok: http://simap.ted.europa.eu 

 

 

Ajánlati/részvételi felhívás 

2014/24/EU irányelv 

I. szakasz: Ajánlatkérő 

I.1) Név és címek 
1
 (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt) 

Hivatalos név: Eötvös Loránd Tudományegyetem Nemzeti azonosítószám: 

AK02128 

Postai cím: Egyetem tér 1-3. 

Város: Budapest NUTS-kód: HU101 Postai irányítószám: 1053 Ország: Magyarország 

Kapcsolattartó személy: Dr. Mihucz Bernadett Telefon: +36 14116720 

E-mail: mihucz.bernadett@kancellaria.elte.hu Fax: +36 14116721 

Internetcím(ek) 

Az ajánlatkérő általános címe: (URL) www.elte.hu/kozbeszerzes 

A felhasználói oldal címe: (URL) www.elte.hu/kozbeszerzes 

 

I.2) Közös közbeszerzés  

 A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg. 

Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti 

közbeszerzési jogszabály: 

 A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda. 

 

I.3) Kommunikáció 

X A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen 

elérhető a következő címen: (URL) 

https://electool.com:443/sourcingtool/public.html?wId=5bf844d02e6f492ddb91585341865699 

◯ A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő 

helyről érhető el: (URL) 

További információ a következő címen szerezhető be 

◯ a fent említett cím 

X másik cím: (adjon meg másik címet) 

Hivatalos név: Electool Beszerzési Szolgáltató Kft. 

http://simap.ted.europa.eu/
mailto:mihucz.bernadett@kancellaria.elte.hu
http://www.elte.hu/kozbeszerzes
http://www.elte.hu/kozbeszerzes
https://electool.com/sourcingtool/public.html?wId=5bf844d02e6f492ddb91585341865699
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Postai cím: Alkotás u. 53., C Torony, 3. emelet 

Város: Budapest, NUTS-kód: HU101; Postai irányítószám: 1123; Ország: Magyarország 

Kapcsolattartó személy: Németh Krisztina 

E-mail: nemeth.krisztina@electool.com 

Telefon: +36 307605840 ; Fax: +36 1 239 9896 

Az ajánlatkérő általános címe: (URL) www.electool.com  

A felhasználói oldal címe: (URL) www.electool.com 

Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó 

 elektronikusan: (URL) 

◯ a fent említett címre 

X másik cím: (adjon meg másik címet) 

Hivatalos név: Electool Beszerzési Szolgáltató Kft. 

Postai cím: Alkotás u. 53., C Torony, 3. emelet 

Város: Budapest, NUTS-kód: HU101; Postai irányítószám: 1123; Ország: Magyarország 

Kapcsolattartó személy: Németh Krisztina 

E-mail: nemeth.krisztina@electool.com 

Telefon: +36 307605840 ; Fax: +36 1 239 9896 

Az ajánlatkérő általános címe: (URL) www.electool.com  

A felhasználói oldal címe: (URL) www.electool.com 

 Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem 

általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül 

és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL) 

 

I.4) Az ajánlatkérő típusa 

◯ Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy 

szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi 

részlegeik 

◯ Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal 

◯ Regionális vagy helyi hatóság 

◯ Regionális vagy helyi iroda/hivatal 

◯ Közjogi intézmény 

◯ Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi 

szervezet 

X Egyéb típus: Egyetem 

 

I.5) Fő tevékenység 

◯ Általános közszolgáltatások 

◯ Honvédelem 

◯ Közrend és biztonság 

◯ Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció 

◯ Szociális védelem 

◯ Szabadidő, kultúra és vallás 

mailto:nemeth.krisztina@electool.com
http://www.electool.com/
http://www.electool.com/
mailto:nemeth.krisztina@electool.com
http://www.electool.com/
http://www.electool.com/
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◯ Környezetvédelem 

◯ Gazdasági és pénzügyek 

◯ Egészségügy 

X Oktatás 

◯ Egyéb tevékenység: 

 

II. szakasz: Tárgy 

II.1) A beszerzés mennyisége 

II.1.1) Elnevezés: "Laboratóriumi műszerek beszerzése biokompatibilis 

nano- és mezo-rendszerek tervezéséhez és fejlesztéséhez - VEKOP-2.3-

2-16-2017-00014" 

Hivatkozási szám: 
2
 

II.1.2) Fő CPV-kód: 38300000-8 Mérőeszközök 

Kiegészítő CPV-kód: 
1, 2

  

38432000-2 Analitikai műszerek  

38510000-3 Mikroszkópok 

38640000-3 Folyadékkristályos készülékek 

38436300-3 Inkubátor-rázógépek 

39711120-6 Mélyhűtők 

38433000-9 Spektrométerek 

38515200-0 Fluoreszcens mikroszkópok 

38310000-1 Precíziós mérlegek 

38434000-6 Analizátorok 

38432200-4 Kromatográfok 

II.1.3) A szerződés típusa ◯ Építési beruházás X Árubeszerzés ◯ Szolgáltatásmegrendelés 

II.1.4) Rövid meghatározás: Laboratóriumi műszerek beszerzése biokompatibilis nano- és mezo-

rendszerek tervezéséhez és fejlesztéséhez - VEKOP-2.3-2-16-2017-00014 

II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend: 
2
 

Érték áfa nélkül: [    ] Pénznem: [ ][ ][ ] 

(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás 

vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene) 

II.1.6) Részekre vonatkozó információk 

A beszerzés részekből áll X igen   ◯ nem 

Ajánlatok X valamennyi részre ◯ legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be: [  ] ◯ csak egy 

részre nyújthatók be 

 Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma: [  ] 

 Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával 

ítéljen oda szerződéseket: 
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II.2) Meghatározás 
1
 

II.2.1) Elnevezés: "Laboratóriumi műszerek beszerzése biokompatibilis 

nano- és mezo-rendszerek tervezéséhez és fejlesztéséhez - VEKOP-2.3-

2-16-2017-00014" – Rock Imager kamera 

Rész száma: 1 

II.2.2) Fő CPV-kód: 38300000-8 Mérőeszközök 

Kiegészítő CPV-kód: 

38432000-2 Analitikai műszerek 

38510000-3 Mikroszkópok 

II.2.3) A teljesítés helye: 

NUTS-kód: 
1
 HU-101  

A teljesítés fő helyszíne: ELTE Lágymányosi Campus - Déli Tömb, 1117 Budapest, Pázmány P. sétány 1/A. 

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése: (az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és 

mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása) 

Adás-vételi szerződés, amelynek tárgya   

− 1 db Rock Imager kamera (Kettős fényúttal rendelkező mikroszkóp) - képalkotó mikroszkóp UV és 

látható tartományban, két független fényúttal 

vagy a 321/2015. (X. 30.) Kr. 46. § (3) bekezdése alapján ezekkel műszakilag mindenben egyenértékű 

mérőfej és tartozékainak beszerzése transzgénikus állatok (C. elegans, Drosophila és zebrahal) 

előállításához.  

A további meghatározás TED szigorú karakterkorlátozása miatt a jelen pontban nem ismertethető, azonban 

részletesen az alábbi hozzáférési úton közvetlenül elérhető: 

https://electool.com:443/sourcingtool/public.html?wId=5bf844d02e6f492ddb91585341865699 

Az ellenszolgáltatás tartalmazza a szállítási, költséget, továbbá tartalmazza a behozatallal, forgalomba 

hozatallal kapcsolatban felmerülő összes költséget (vám, adók, díjak, illetékek, szükséges hatósági 

engedélyek díja, egyéb), valamennyi járulékos költséget, díjat, de nem tartalmazza az általános forgalmi 

adót. Az ajánlati ár tartalmazza továbbá a Kbt. 8. § (2) bekezdése szerinti költségeket, amely magában 

foglalja az eszköz beüzemelését, használatának betanítását, tervezetten 1-3 fő részére. 

II.2.5) Értékelési szempontok 

X Az alábbiakban megadott szempontok 

X Minőségi kritérium – Név: / Súlyszám: 

Minőségi kritérium – Név Súlyszám 

Az előírt 12 hónapot meghaladó többlet jótállás időtartama (hónap) (min. 0 

hónap, a 24 hónap, vagy a feletti megajánlást Ajánlatkérő a maximum 

pontszámmal értékeli) 

20 

Kompatibilitás Linbro (vagy VDX) kristályosító tálcákkal (Igen/Nem) 10 

Az adatbázisban található felvételek internetes kapcsolaton keresztül is 10 

https://electool.com/sourcingtool/public.html?wId=5bf844d02e6f492ddb91585341865699
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megtekinthetők és értékelhetők (Igen/Nem) 

◯ Költség kritérium – Név: / Súlyszám: 

X Ár – Súlyszám: 60 

◯ Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési 

dokumentációban került meghatározásra 

II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend: 

Érték áfa nélkül: [                ] Pénznem: [ ][ ][ ] 

(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e 

tétel teljes időtartamára vonatkozóan) 

II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama 

Időtartam hónapban: [5] vagy Munkanapokban kifejezett időtartam: [  ] 

vagy Kezdés: (nn/hh/éééé) / Befejezés: (nn/hh/éééé) 

A szerződés meghosszabbítható ◯ igen  X nem A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése: 

II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására 

vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével) 

A részvételre jelentkezők tervezett száma: [  ]    vagy Tervezett minimum: [  ] / Maximális szám: 
2
 [  ] 

A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok: 

II.2.10) Változatokra vonatkozó információk 

Elfogadható változatok ◯ igen    X nem 

II.2.11) Opciókra vonatkozó információ 

Opciók ◯ igen    X nem        Opciók ismertetése: 

II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról 

 Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust 

kell tartalmazniuk 

II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk 

A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos X igen ◯ 

nem 

Projekt száma vagy hivatkozási száma: VEKOP-2.3-2-16-2017-00014 azonosítószámú, „Biokompatibilis 

nano- és mezo-rendszerek tervezése és fejlesztése amiloid-szálképzés alapján” elnevezésű projekt 

keretében 

II.2.14) További információ: 

A felhívás VI.3) pontja szerint. 

Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és 

felső határa: 0-10 pont. 
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II.2.1) Elnevezés: "Laboratóriumi műszerek beszerzése biokompatibilis 

nano- és mezo-rendszerek tervezéséhez és fejlesztéséhez - VEKOP-2.3-

2-16-2017-00014" - Mosquito LCP kristályosító robot  

Rész száma: 2 

II.2.2) Fő CPV-kód: 38300000-8 Mérőeszközök 

Kiegészítő CPV-kód: 

38432000-2 Analitikai műszerek 

38640000-3 Folyadékkristályos készülékek 

II.2.3) A teljesítés helye: 

NUTS-kód: 
1
 HU-101  

A teljesítés fő helyszíne: ELTE Lágymányosi Campus - Déli Tömb, 1117 Budapest, Pázmány P. sétány 1/A. 

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése: (az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és 

mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása) 

Adás-vételi szerződés, amelynek tárgya  

− 1 db Mosquito LCP (kristályositó robot) nagy áteresztőképességű kristályosítási elő-kísérletekhez - a 

kristályosító robot a kristályosító cseppek összeállítását végzi előre feltöltött standard kristályosító 

tálcákon, 

vagy a 321/2015. (X. 30.) Kr. 46. § (3) bekezdése alapján ezekkel műszakilag mindenben egyenértékű 

eszközök. 

A további meghatározás TED szigorú karakterkorlátozása miatt a jelen pontban nem ismertethető, azonban 

részletesen az alábbi hozzáférési úton közvetlenül elérhető: 

https://electool.com:443/sourcingtool/public.html?wId=5bf844d02e6f492ddb91585341865699 

Az ellenszolgáltatás tartalmazza a szállítási, költséget, továbbá tartalmazza a behozatallal, forgalomba 

hozatallal kapcsolatban felmerülő összes költséget (vám, adók, díjak, illetékek, szükséges hatósági 

engedélyek díja, egyéb), valamennyi járulékos költséget, díjat, de nem tartalmazza az általános forgalmi 

adót. Az ajánlati ár tartalmazza továbbá a Kbt. 8. § (2) bekezdése szerinti költségeket, amely magában 

foglalja az eszköz beüzemelését, használatának betanítását, tervezetten 1-3 fő részére. 

II.2.5) Értékelési szempontok 

X Az alábbiakban megadott szempontok 

X Minőségi kritérium – Név: / Súlyszám: 

Minőségi kritérium – Név Súlyszám 

Az előírt 12 hónapot meghaladó többlet jótállás időtartama (hónap) (min. 0 

hónap, a 24 hónap, vagy a feletti megajánlást Ajánlatkérő a maximum 

pontszámmal értékeli) 

10 

Az ajánlat tartalmaz automata LCP keverő egységet (Igen/Nem) 10 

Az ajánlat tartalmazza a kristályosító robot vezérlő számítógépét (Igen/Nem) 10 

https://electool.com/sourcingtool/public.html?wId=5bf844d02e6f492ddb91585341865699
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Az ajánlat az alapkövetelményekben meghatározottnál több pipettahegyet 

tartalmaz (min 40*96 db, a 100*96 db feletti megajánlást Ajánlatérő a maximum 

pontszámmal értékeli) 

10 

◯ Költség kritérium – Név: / Súlyszám: 

X Ár – Súlyszám: 60 

◯ Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési 

dokumentációban került meghatározásra 

II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend: 

Érték áfa nélkül: [                ] Pénznem: [ ][ ][ ] 

(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e 

tétel teljes időtartamára vonatkozóan) 

II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama 

Időtartam hónapban: [ 2 ] vagy Munkanapokban kifejezett időtartam: [  ] 

vagy Kezdés: (nn/hh/éééé) / Befejezés: (nn/hh/éééé) 

A szerződés meghosszabbítható ◯ igen  X nem A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése: 

II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására 

vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével) 

A részvételre jelentkezők tervezett száma: [  ]    vagy Tervezett minimum: [  ] / Maximális szám: 
2
 [  ] 

A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok: 

II.2.10) Változatokra vonatkozó információk 

Elfogadható változatok ◯ igen    X nem 

II.2.11) Opciókra vonatkozó információ 

Opciók ◯ igen    X nem        Opciók ismertetése: 

II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról 

 Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust 

kell tartalmazniuk 

II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk 

A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos X igen ◯ 

nem 

Projekt száma vagy hivatkozási száma: VEKOP-2.3-2-16-2017-00014 azonosítószámú, „Biokompatibilis 

nano- és mezo-rendszerek tervezése és fejlesztése amiloid-szálképzés alapján” elnevezésű projekt 

keretében 

II.2.14) További információ: 

A felhívás VI.3) pontja szerint. 

Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és 
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felső határa: 0-10 pont. 

 

II.2.1) Elnevezés: "Laboratóriumi műszerek beszerzése biokompatibilis 

nano- és mezo-rendszerek tervezéséhez és fejlesztéséhez - VEKOP-

2.3-2-16-2017-00014" – Cirkuláris dikroizmus spektrometer 

Rész száma: 3 

II.1.2) Fő CPV-kód: 38300000-8 Mérőeszközök 

Kiegészítő CPV-kód: 
1, 2

  

38432000-2 Analitikai műszerek  

38433000-9 Spektrométerek 

II.2.3) A teljesítés helye: 

NUTS-kód: 
1
 HU-101  

A teljesítés fő helyszíne: ELTE Lágymányosi Campus - Déli Tömb, 1117 Budapest, Pázmány P. sétány 

1/A. 

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése: (az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és 

mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása) 

Adás-vételi szerződés, amelynek tárgya  

− 1 db cirkuláris dikroizmus spektrometer, petlier termosztát egységgel és speciális küvettakészlettel - 

Fényforrás: léghűtéses 150W Xe lámpa, 

vagy a 321/2015. (X. 30.) Kr. 46. § (3) bekezdése alapján ezekkel műszakilag mindenben egyenértékű 

eszközök. 

A további meghatározás TED szigorú karakterkorlátozása miatt a jelen pontban nem ismertethető, 

azonban részletesen az alábbi hozzáférési úton közvetlenül elérhető: 

https://electool.com:443/sourcingtool/public.html?wId=5bf844d02e6f492ddb91585341865699 

Az ellenszolgáltatás tartalmazza a szállítási, költséget, továbbá tartalmazza a behozatallal, forgalomba 

hozatallal kapcsolatban felmerülő összes költséget (vám, adók, díjak, illetékek, szükséges hatósági 

engedélyek díja, egyéb), valamennyi járulékos költséget, díjat, de nem tartalmazza az általános forgalmi 

adót. Az ajánlati ár tartalmazza továbbá a Kbt. 8. § (2) bekezdése szerinti költségeket, amely magában 

foglalja az eszköz beüzemelését, használatának betanítását, tervezetten 1-3 fő részére, minimum 2 

munkanap időtartamban. 

II.2.5) Értékelési szempontok 

X Az alábbiakban megadott szempontok 

X Minőségi kritérium – Név: / Súlyszám: 

Minőségi kritérium – Név Súlyszám 

A készülék szoftver alkalmas az intézetben meglevő JASCO J-810 CD 

készülékkel felvett spektrumok kezelésére is (Igen/Nem) 

10 

A készülékhez csatlakoztatható az intézetben meglevő FMO-427 fluoreszcens 

monokromátor (Igen/Nem) 

10 

https://electool.com/sourcingtool/public.html?wId=5bf844d02e6f492ddb91585341865699
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◯ Költség kritérium – Név: / Súlyszám: 

X Ár – Súlyszám: 80 

◯ Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési 

dokumentációban került meghatározásra 

II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend: 

Érték áfa nélkül: [                ] Pénznem: [ ][ ][ ] 

(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e 

tétel teljes időtartamára vonatkozóan) 

II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama 

Időtartam hónapban: [ 3 ] vagy Munkanapokban kifejezett időtartam: [ ] 

vagy Kezdés: (nn/hh/éééé) / Befejezés: (nn/hh/éééé) 

A szerződés meghosszabbítható ◯ igen  X nem A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek 

ismertetése: 

II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására 

vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével) 

A részvételre jelentkezők tervezett száma: [  ]    vagy Tervezett minimum: [  ] / Maximális szám: 
2
 [  ] 

A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok: 

II.2.10) Változatokra vonatkozó információk 

Elfogadható változatok ◯ igen    X nem 

II.2.11) Opciókra vonatkozó információ 

Opciók ◯ igen    X nem        Opciók ismertetése: 

II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról 

 Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus 

katalógust kell tartalmazniuk 

II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk 

A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos X igen ◯ 

nem 

Projekt száma vagy hivatkozási száma: VEKOP-2.3-2-16-2017-00014 azonosítószámú, „Biokompatibilis 

nano- és mezo-rendszerek tervezése és fejlesztése amiloid-szálképzés alapján” elnevezésű projekt 

keretében 

II.2.14) További információ: 

A felhívás VI.3) pontja szerint. 

Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó 

és felső határa: 0-10 pont. 
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II.2.1) Elnevezés: "Laboratóriumi műszerek beszerzése biokompatibilis 

nano- és mezo-rendszerek tervezéséhez és fejlesztéséhez - VEKOP-2.3-

2-16-2017-00014" – Strukturált megvilágításon alapuló fluoreszcens 

mikroszkóp 

Rész száma: 4 

II.2.2) Fő CPV-kód:  38300000-8 Mérőeszközök 

Kiegészítő CPV-kód: 

38432000-2 Analitikai műszerek  

38510000-3 Mikroszkópok 

38515200-0 Fluoreszcens mikroszkópok 

II.2.3) A teljesítés helye: 

NUTS-kód: 
1
 HU-101  

A teljesítés fő helyszíne: ELTE Lágymányosi Campus - Déli Tömb, 1117 Budapest, Pázmány P. sétány 1/A. 

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése: (az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és 

mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása) 

Adás-vételi szerződés, amelynek tárgya  

− 1 db Axio Imager.M2 strukturált megvilágításon alapuló fluoreszcens mikroszkóp - Stabil felépítésű 

egyenes állású rezgésmentes, kutató kategóriájú mikroszkópváz alsó és felső megvilágítású fényúttal, 

vagy a 321/2015. (X. 30.) Kr. 46. § (3) bekezdése alapján ezzel műszakilag mindenben egyenértékű 

eszközök. 

A további meghatározás TED szigorú karakterkorlátozása miatt a jelen pontban nem ismertethető, azonban 

részletesen az alábbi hozzáférési úton közvetlenül elérhető: 

https://electool.com:443/sourcingtool/public.html?wId=5bf844d02e6f492ddb91585341865699 

Az ellenszolgáltatás tartalmazza a szállítási, költséget, továbbá tartalmazza a behozatallal, forgalomba 

hozatallal kapcsolatban felmerülő összes költséget (vám, adók, díjak, illetékek, szükséges hatósági 

engedélyek díja, egyéb), valamennyi járulékos költséget, díjat, de nem tartalmazza az általános forgalmi 

adót. Az ajánlati ár tartalmazza továbbá a Kbt. 8. § (2) bekezdése szerinti költségeket, amely magában 

foglalja az eszköz beüzemelését, használatának betanítását, tervezetten 1-3 fő részére. 

II.2.5) Értékelési szempontok 

X Az alábbiakban megadott szempontok 

X Minőségi kritérium – Név: / Súlyszám: 

Minőségi kritérium – Név Súlyszám 

A fókuszáló Z-motor léptetésének finomsága (nm) (min. 50 nm, a 24 nm, vagy 

annál kisebb értéket Ajánlatkérő a maximum pontszámmal értékeli) 

10 

A mechanikus tárgyasztal forgathatósága (fok) min. 220 fok, a 240 fok vagy a 

feletti megajánlást Ajánlatkérő a maximum pontszámmal értékeli) 

5 

Fluoreszcens gerjesztés fényzára kapcsolási idő (ms) (min. 40 ms, a 20 ms, 

vagy annál gyorsabb megajánlást Ajánlatkérő a maximum pontszámmal 

5 

https://electool.com/sourcingtool/public.html?wId=5bf844d02e6f492ddb91585341865699
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értékeli)  

Fluoreszcens LED megvilágító egység későbbi bővíthetősége 7 csatornává a 

következő hullámhosszakkal: 590nm, 511nm, 430m (Igen/Nem) 

10 

Apochromat 20X objektív Numerikus apertúra (NA) (min. NA=0,75, az NA >/= 

0,80 feletti értéket Ajánlatkérő a maximum pontszámmal értékeli) 

10 

◯ Költség kritérium – Név: / Súlyszám: 

X Ár – Súlyszám: 60 

◯ Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési 

dokumentációban került meghatározásra 

II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend: 

Érték áfa nélkül: [                ] Pénznem: [ ][ ][ ] 

(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e 

tétel teljes időtartamára vonatkozóan) 

II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama 

Időtartam hónapban: [ 2 ] vagy Munkanapokban kifejezett időtartam: [] 

vagy Kezdés: (nn/hh/éééé) / Befejezés: (nn/hh/éééé) 

A szerződés meghosszabbítható ◯ igen X nem A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése: 

II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására 

vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével) 

A részvételre jelentkezők tervezett száma: [  ]    vagy Tervezett minimum: [  ] / Maximális szám: 
2
 [  ] 

A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok: 

II.2.10) Változatokra vonatkozó információk 

Elfogadható változatok ◯ igen    X nem 

II.2.11) Opciókra vonatkozó információ 

Opciók ◯ igen    X nem        Opciók ismertetése: 

II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról 

 Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust 

kell tartalmazniuk 

II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk 

A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos X igen ◯ 

nem 

Projekt száma vagy hivatkozási száma: VEKOP-2.3-2-16-2017-00014 azonosítószámú, „Biokompatibilis 

nano- és mezo-rendszerek tervezése és fejlesztése amiloid-szálképzés alapján” elnevezésű projekt 

keretében 
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II.2.14) További információ: 

A felhívás VI.3) pontja szerint. 

Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és 

felső határa: 0-10 pont. 

 

II.2.1) Elnevezés: "Laboratóriumi műszerek beszerzése biokompatibilis 

nano- és mezo-rendszerek tervezéséhez és fejlesztéséhez - VEKOP-

2.3-2-16-2017-00014" – Ultra mélyfagyasztó eszköz 

Rész száma: 5 

II.1.2) Fő CPV-kód: 39711120-6 Mélyhűtők 

Kiegészítő CPV-kód: 
1, 2

  

II.2.3) A teljesítés helye: 

NUTS-kód: 
1
 HU-101  

A teljesítés fő helyszíne: ELTE Lágymányosi Campus - Déli Tömb, 1117 Budapest, Pázmány P. sétány 

1/A. 

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése: (az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és 

mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása) 

Adás-vételi szerződés, amelynek tárgya  

− 1 db 526 literes Panasonic -86°C-os ultra mélyfagyasztó eszköz, amely biológiai minták hosszú 

idejű tárolására alkalmas mélyfagyasztó, állókivitel, hűtőteljesítmény: -86°C-ig, 

vagy a 321/2015. (X. 30.) Kr. 46. § (3) bekezdése alapján ezekkel műszakilag mindenben egyenértékű 

eszközök. 

A további meghatározás TED szigorú karakterkorlátozása miatt a jelen pontban nem ismertethető, 

azonban részletesen az alábbi hozzáférési úton közvetlenül elérhető: 

https://electool.com:443/sourcingtool/public.html?wId=5bf844d02e6f492ddb91585341865699 

Az ellenszolgáltatás tartalmazza a szállítási, költséget, továbbá tartalmazza a behozatallal, forgalomba 

hozatallal kapcsolatban felmerülő összes költséget (vám, adók, díjak, illetékek, szükséges hatósági 

engedélyek díja, egyéb), valamennyi járulékos költséget, díjat, de nem tartalmazza az általános forgalmi 

adót. Az ajánlati ár tartalmazza továbbá a Kbt. 8. § (2) bekezdése szerinti költségeket, amely magában 

foglalja az eszköz beüzemelését, használatának betanítását, tervezetten 1-3 fő részére. 

II.2.5) Értékelési szempontok 

◯ Az alábbiakban megadott szempontok 

◯ Minőségi kritérium – Név: / Súlyszám: 

◯ Költség kritérium – Név: / Súlyszám: 

X Ár – Súlyszám:  

◯ Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési 

dokumentációban került meghatározásra 

II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend: 

https://electool.com/sourcingtool/public.html?wId=5bf844d02e6f492ddb91585341865699
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Érték áfa nélkül: [                ] Pénznem: [ ][ ][ ] 

(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e 

tétel teljes időtartamára vonatkozóan) 

II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama 

Időtartam hónapban: [   ] vagy Munkanapokban kifejezett időtartam: [ 30 ] 

vagy Kezdés: (nn/hh/éééé) / Befejezés: (nn/hh/éééé) 

A szerződés meghosszabbítható ◯ igen  X nem A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek 

ismertetése: 

II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására 

vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével) 

A részvételre jelentkezők tervezett száma: [  ]    vagy Tervezett minimum: [  ] / Maximális szám: 
2
 [  ] 

A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok: 

II.2.10) Változatokra vonatkozó információk 

Elfogadható változatok ◯ igen    X nem 

II.2.11) Opciókra vonatkozó információ 

Opciók ◯ igen    X nem        Opciók ismertetése: 

II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról 

 Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus 

katalógust kell tartalmazniuk 

II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk 

A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos X igen ◯ 

nem 

Projekt száma vagy hivatkozási száma: VEKOP-2.3-2-16-2017-00014 azonosítószámú, „Biokompatibilis 

nano- és mezo-rendszerek tervezése és fejlesztése amiloid-szálképzés alapján” elnevezésű projekt 

keretében 

II.2.14) További információ: 

A felhívás VI.3) pontja szerint. 

 

II.2.1) Elnevezés: "Laboratóriumi műszerek beszerzése biokompatibilis 

nano- és mezo-rendszerek tervezéséhez és fejlesztéséhez - VEKOP-2.3-

2-16-2017-00014" – AKTA Pure 25M FPLC nagyteljesítményű kromatográfiás 

rendszer 

Rész száma: 6 

II.2.2) Fő CPV-kód: 38300000-8 Mérőeszközök 

Kiegészítő CPV-kód: 

38432000-2 Analitikai műszerek 



"Laboratóriumi műszerek beszerzése biokompatibilis nano- és mezo-rendszerek tervezéséhez és fejlesztéséhez - VEKOP-2.3-2-16-
2017-00014" 

Oldal 14 / 27 

38432200-4 Kromatográfok 

II.2.3) A teljesítés helye: 

NUTS-kód: 
1
 HU-101  

A teljesítés fő helyszíne: ELTE Lágymányosi Campus - Déli Tömb, 1117 Budapest, Pázmány P. sétány 1/A. 

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése: (az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és 

mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása) 

Adás-vételi szerződés, amelynek tárgya  

− 1 db AKTA Pure 25M FPLC: nagyszámú és nagy tisztaságú fehérje variánsok előállítását követő 

tisztításhoz szükséges kromatográfiás rendszer. A készülék legyen teljes mértékben számítógép 

vezérelt, rendelkezzen a kromatográfiát irányító és a teljes kiértékelést kezelni tudó szoftverrel. A 

készülékhez fizikailag kapcsolt irányító egységen felül rendelkezzen egy hordozható adat kiértékelő 

egységgel is 

vagy a 321/2015. (X. 30.) Kr. 46. § (3) bekezdése alapján ezekkel műszakilag mindenben egyenértékű 

eszköz. 

A további meghatározás TED szigorú karakterkorlátozása miatt a jelen pontban nem ismertethető, azonban 

részletesen az alábbi hozzáférési úton közvetlenül elérhető: 

https://electool.com:443/sourcingtool/public.html?wId=5bf844d02e6f492ddb91585341865699 

Az ellenszolgáltatás tartalmazza a szállítási, költséget, továbbá tartalmazza a behozatallal, forgalomba 

hozatallal kapcsolatban felmerülő összes költséget (vám, adók, díjak, illetékek, szükséges hatósági 

engedélyek díja, egyéb), valamennyi járulékos költséget, díjat, de nem tartalmazza az általános forgalmi 

adót. Az ajánlati ár tartalmazza továbbá a Kbt. 8. § (2) bekezdése szerinti költségeket, amely magában 

foglalja az eszköz beüzemelését, használatának betanítását, tervezetten 1-3 fő részére. 

II.2.5) Értékelési szempontok 

◯ Az alábbiakban megadott szempontok 

◯ Minőségi kritérium – Név: / Súlyszám: 

◯ Költség kritérium – Név: / Súlyszám: 

X Ár – Súlyszám:  

◯ Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési 

dokumentációban került meghatározásra 

II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend: 

Érték áfa nélkül: [                ] Pénznem: [ ][ ][ ] 

(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e 

tétel teljes időtartamára vonatkozóan) 

II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama 

Időtartam hónapban: [ ] vagy Munkanapokban kifejezett időtartam: [ 30 ] 

vagy Kezdés: (nn/hh/éééé) / Befejezés: (nn/hh/éééé) 

A szerződés meghosszabbítható ◯ igen  X nem A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése: 

II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására 

https://electool.com/sourcingtool/public.html?wId=5bf844d02e6f492ddb91585341865699
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vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével) 

A részvételre jelentkezők tervezett száma: [  ]    vagy Tervezett minimum: [  ] / Maximális szám: 
2
 [  ] 

A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok: 

II.2.10) Változatokra vonatkozó információk 

Elfogadható változatok ◯ igen    X nem 

II.2.11) Opciókra vonatkozó információ 

Opciók ◯ igen    X nem        Opciók ismertetése: 

II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról 

 Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust 

kell tartalmazniuk 

II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk 

A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos X igen ◯ 

nem 

Projekt száma vagy hivatkozási száma: VEKOP-2.3-2-16-2017-00014 azonosítószámú, „Biokompatibilis 

nano- és mezo-rendszerek tervezése és fejlesztése amiloid-szálképzés alapján” elnevezésű projekt 

keretében 

II.2.14) További információ: 

A felhívás VI.3) pontja szerint. 

 

II.2.1) Elnevezés: "Laboratóriumi műszerek beszerzése biokompatibilis 

nano- és mezo-rendszerek tervezéséhez és fejlesztéséhez - VEKOP-

2.3-2-16-2017-00014" – Hűthető rázóinkubátor és ultramélyhűtő 

Rész száma: 7 

II.2.2) Fő CPV-kód: 38300000-8 Mérőeszközök 

Kiegészítő CPV-kód: 

38436300-3 Inkubátor-rázógépek 

39711120-6 Mélyhűtők 

II.2.3) A teljesítés helye: 

NUTS-kód: 
1
 HU-101  

A teljesítés fő helyszíne: ELTE Lágymányosi Campus - Déli Tömb, 1117 Budapest, Pázmány P. sétány 

1/A. 

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése: (az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és 

mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása) 

Adás-vételi szerződés, amelynek tárgya  

− 1 db hűthető rázóinkubátor (A készülék legyen ráhelyezhető egy 60 cm x 80 cm méretű 

területre), és  
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− 1 db ultramélyhűtő (Hőmérséklettartomány: mínusz 85 Celsius és mínusz 50 Celsius fok között 

állítható (folyamatos, stabilan működés)), 

vagy a 321/2015. (X. 30.) Kr. 46. § (3) bekezdése alapján ezekkel műszakilag mindenben egyenértékű 

eszközök. 

A további meghatározás TED szigorú karakterkorlátozása miatt a jelen pontban nem ismertethető, 

azonban részletesen az alábbi hozzáférési úton közvetlenül elérhető: 

https://electool.com:443/sourcingtool/public.html?wId=5bf844d02e6f492ddb91585341865699 

Az ellenszolgáltatás tartalmazza a szállítási, költséget, továbbá tartalmazza a behozatallal, forgalomba 

hozatallal kapcsolatban felmerülő összes költséget (vám, adók, díjak, illetékek, szükséges hatósági 

engedélyek díja, egyéb), valamennyi járulékos költséget, díjat, de nem tartalmazza az általános forgalmi 

adót. Az ajánlati ár tartalmazza továbbá a Kbt. 8. § (2) bekezdése szerinti költségeket, amely magában 

foglalja az eszköz beüzemelését, használatának betanítását, tervezetten 1-3 fő részére. 

II.2.5) Értékelési szempontok 

◯ Az alábbiakban megadott szempontok 

◯ Minőségi kritérium – Név: / Súlyszám: 

◯ Költség kritérium – Név: / Súlyszám: 

X Ár – Súlyszám:  

◯ Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési 

dokumentációban került meghatározásra 

II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend: 

Érték áfa nélkül: [                ] Pénznem: [ ][ ][ ] 

(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e 

tétel teljes időtartamára vonatkozóan) 

II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama 

Időtartam hónapban: [ 3 ] vagy Munkanapokban kifejezett időtartam: [ ] 

vagy Kezdés: (nn/hh/éééé) / Befejezés: (nn/hh/éééé) 

A szerződés meghosszabbítható ◯ igen  X nem A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek 

ismertetése: 

II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására 

vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével) 

A részvételre jelentkezők tervezett száma: [  ]    vagy Tervezett minimum: [  ] / Maximális szám: 
2
 [  ] 

A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok: 

II.2.10) Változatokra vonatkozó információk 

Elfogadható változatok ◯ igen    X nem 

II.2.11) Opciókra vonatkozó információ 

Opciók ◯ igen    X nem        Opciók ismertetése: 

https://electool.com/sourcingtool/public.html?wId=5bf844d02e6f492ddb91585341865699
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II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról 

 Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus 

katalógust kell tartalmazniuk 

II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk 

A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos X igen ◯ 

nem 

Projekt száma vagy hivatkozási száma: VEKOP-2.3-2-16-2017-00014 azonosítószámú, „Biokompatibilis 

nano- és mezo-rendszerek tervezése és fejlesztése amiloid-szálképzés alapján” elnevezésű projekt 

keretében 

II.2.14) További információ: 

A felhívás VI.3) pontja szerint. 

 

II.2.1) Elnevezés: "Laboratóriumi műszerek beszerzése biokompatibilis 

nano- és mezo-rendszerek tervezéséhez és fejlesztéséhez - VEKOP-2.3-

2-16-2017-00014" – Csepp-profil analizátor 

Rész száma: 8 

II.2.2) Fő CPV-kód: 38300000-8 Mérőeszközök 

Kiegészítő CPV-kód: 

38432000-2 Analitikai műszerek 

38434000-6 Analizátorok 

II.2.3) A teljesítés helye: 

NUTS-kód: 
1
 HU-101  

A teljesítés fő helyszíne: ELTE Lágymányosi Campus - Déli Tömb, 1117 Budapest, Pázmány P. sétány 1/A. 

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése: (az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és 

mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása) 

Adás-vételi szerződés, amelynek tárgya  

− 1 db csepp-profil analizátor (videokamera alkalmazásával peremszög mérését teszi lehetővé),  

vagy a 321/2015. (X. 30.) Kr. 46. § (3) bekezdése alapján ezekkel műszakilag mindenben egyenértékű 

eszköz. 

A további meghatározás TED szigorú karakterkorlátozása miatt a jelen pontban nem ismertethető, azonban 

részletesen az alábbi hozzáférési úton közvetlenül elérhető: 

https://electool.com:443/sourcingtool/public.html?wId=5bf844d02e6f492ddb91585341865699 

Az ellenszolgáltatás tartalmazza a szállítási, költséget, továbbá tartalmazza a behozatallal, forgalomba 

hozatallal kapcsolatban felmerülő összes költséget (vám, adók, díjak, illetékek, szükséges hatósági 

engedélyek díja, egyéb), valamennyi járulékos költséget, díjat, de nem tartalmazza az általános forgalmi 

adót. Az ajánlati ár tartalmazza továbbá a Kbt. 8. § (2) bekezdése szerinti költségeket, amely magában 

foglalja az eszköz beüzemelését, használatának betanítását, tervezetten 1-3 fő részére. 

II.2.5) Értékelési szempontok 

https://electool.com/sourcingtool/public.html?wId=5bf844d02e6f492ddb91585341865699
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◯ Az alábbiakban megadott szempontok 

◯ Minőségi kritérium – Név: / Súlyszám: 

◯ Költség kritérium – Név: / Súlyszám: 

X Ár – Súlyszám:  

◯ Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési 

dokumentációban került meghatározásra 

II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend: 

Érték áfa nélkül: [                ] Pénznem: [ ][ ][ ] 

(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e 

tétel teljes időtartamára vonatkozóan) 

II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama 

Időtartam hónapban: [ 2 ] vagy Munkanapokban kifejezett időtartam: [ ] 

vagy Kezdés: (nn/hh/éééé) / Befejezés: (nn/hh/éééé) 

A szerződés meghosszabbítható ◯ igen  X nem A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése: 

II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására 

vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével) 

A részvételre jelentkezők tervezett száma: [  ]    vagy Tervezett minimum: [  ] / Maximális szám: 
2
 [  ] 

A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok: 

II.2.10) Változatokra vonatkozó információk 

Elfogadható változatok ◯ igen    X nem 

II.2.11) Opciókra vonatkozó információ 

Opciók ◯ igen    X nem        Opciók ismertetése: 

II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról 

 Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust 

kell tartalmazniuk 

II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk 

A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos X igen ◯ 

nem 

Projekt száma vagy hivatkozási száma: VEKOP-2.3-2-16-2017-00014 azonosítószámú, „Biokompatibilis 

nano- és mezo-rendszerek tervezése és fejlesztése amiloid-szálképzés alapján” elnevezésű projekt 

keretében 

II.2.14) További információ: 

A felhívás VI.3) pontja szerint. 
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II.2.1) Elnevezés: "Laboratóriumi műszerek beszerzése biokompatibilis 

nano- és mezo-rendszerek tervezéséhez és fejlesztéséhez - VEKOP-2.3-

2-16-2017-00014" – Langmuir-mérleg 

Rész száma: 9 

II.2.2) Fő CPV-kód: 38300000-8 Mérőeszközök 

Kiegészítő CPV-kód: 

38432000-2 Analitikai műszerek 

38310000-1 Precíziós mérlegek 

II.2.3) A teljesítés helye: 

NUTS-kód: 
1
 HU-101  

A teljesítés fő helyszíne: ELTE Lágymányosi Campus - Déli Tömb, 1117 Budapest, Pázmány P. sétány 1/A. 

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése: (az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és 

mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása) 

Adás-vételi szerződés, amelynek tárgya  

− 1 db Langmuir-mérleg IRRAS berendezéssel (Kombinált vizsgálati eszköz Langmuir-filmek polarizáció 

modulációs infravörös reflektancia-abszorbancia spektroszkópiai (PM-IRRAS) vizsgálatára, cserélhető 

Langmuir-mérlegekkel), 

vagy a 321/2015. (X. 30.) Kr. 46. § (3) bekezdése alapján ezekkel műszakilag mindenben egyenértékű 

eszköz. 

A további meghatározás TED szigorú karakterkorlátozása miatt a jelen pontban nem ismertethető, azonban 

részletesen az alábbi hozzáférési úton közvetlenül elérhető: 

https://electool.com:443/sourcingtool/public.html?wId=5bf844d02e6f492ddb91585341865699 

Az ellenszolgáltatás tartalmazza a szállítási, költséget, továbbá tartalmazza a behozatallal, forgalomba 

hozatallal kapcsolatban felmerülő összes költséget (vám, adók, díjak, illetékek, szükséges hatósági 

engedélyek díja, egyéb), valamennyi járulékos költséget, díjat, de nem tartalmazza az általános forgalmi 

adót. Az ajánlati ár tartalmazza továbbá a Kbt. 8. § (2) bekezdése szerinti költségeket, amely magában 

foglalja az eszköz beüzemelését, használatának betanítását, tervezetten 1-3 fő részére. 

II.2.5) Értékelési szempontok 

◯ Az alábbiakban megadott szempontok 

◯ Minőségi kritérium – Név: / Súlyszám: 

◯ Költség kritérium – Név: / Súlyszám: 

X Ár – Súlyszám:  

◯ Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési 

dokumentációban került meghatározásra 

II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend: 

Érték áfa nélkül: [                ] Pénznem: [ ][ ][ ] 

(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e 

tétel teljes időtartamára vonatkozóan) 

https://electool.com/sourcingtool/public.html?wId=5bf844d02e6f492ddb91585341865699
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II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama 

Időtartam hónapban: [ 2 ] vagy Munkanapokban kifejezett időtartam: [ ] 

vagy Kezdés: (nn/hh/éééé) / Befejezés: (nn/hh/éééé) 

A szerződés meghosszabbítható ◯ igen  X nem A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése: 

II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására 

vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével) 

A részvételre jelentkezők tervezett száma: [  ]    vagy Tervezett minimum: [  ] / Maximális szám: 
2
 [  ] 

A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok: 

II.2.10) Változatokra vonatkozó információk 

Elfogadható változatok ◯ igen    X nem 

II.2.11) Opciókra vonatkozó információ 

Opciók ◯ igen    X nem        Opciók ismertetése: 

II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról 

 Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust 

kell tartalmazniuk 

II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk 

A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos X igen ◯ 

nem 

Projekt száma vagy hivatkozási száma: VEKOP-2.3-2-16-2017-00014 azonosítószámú, „Biokompatibilis 

nano- és mezo-rendszerek tervezése és fejlesztése amiloid-szálképzés alapján” elnevezésű projekt 

keretében 

II.2.14) További információ: 

A felhívás VI.3) pontja szerint. 

 

 

 

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk 

III.1) Részvételi feltételek 

III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, 

ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is 

A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem 

vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésében 

foglalt kizáró okok hatálya alatt áll.  

Igazolási mód: A Kbt. 81. § (3) bekezdése és a 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet 3. és 4. §-ában 

foglaltak szerint, Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum benyújtásával, a Kbt. 67. § (4) bekezdése, 

és a 321/2015. (X. 30.) Kr. 15. § (1)-(2) bekezdése alapján. 
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A Kbt. 69. § (4), illetve (6) bekezdésében foglalt esetben az Ajánlattevőnek a Kormányrendelet 8. §, 10. §, 

12-16. §-ában foglaltak szerint kell az igazolásokat benyújtania. Az igazolások benyújtására egyebekben a 

Kbt. 69. § (11) bek. irányadó.  

Felhívjuk a figyelmet a Kbt. 64. §-ára, valamint a Kbt. 67. § (3) bekezdésére, valamint a Kbt. 74. § (1) 

bekezdés b) pontjára is. 

III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság 

 A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok 

A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:  

 

III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság 

 A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok 

A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:  

Ajánlattevőnek ajánlatában a 321/2015. (X. 30.) Kr. II. Fejezetnek megfelelően, az Egységes Európai 

Közbeszerzési Dokumentum (EEKD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel a Kbt. 65. § 

alapján az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek. Ajánlattevőnek az EEKD-ban 

elegendő nyilatkoznia arról, hogy megfelel az előírt alkalmassági követelményeknek. Az alkalmassági 

követelményekre vonatkozó igazolásokat az ajánlatkérő felhívására szükséges benyújtani, a Kbt. 69. §. (4)-

(6) bekezdésében foglaltak alapján. 

M/1: Valamennyi részben azonosan: Ajánlattevőnek – a Kbt. 67. § (2) bekezdése alapján – csatolnia kell a 

cégszerűen aláírt, EEKD-ba foglalt nyilatkozatát a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés a) 

pontja alapján arról, hogy megfelel az M/1 pontban előírt alkalmassági követelménynek. 

Az M/1 pontban előírt alkalmassági követelmény igazolására, a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1) 

bekezdés a) pontja, valamint a Kbt. 69. § (4)-(6) bekezdésében foglaltak alapján, az Ajánlatkérő 

felhívására szükséges benyújtani az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított három 

évben (36 hónapban), a teljesítésre vonatkozó előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített, 

legjelentősebb szállításainak bemutatását, a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 22. § szerint igazolva, az 

igazolásban megjelölve 

− a teljesítés idejét (a teljesítés kezdő és befejező időpontja év/hó/nap), 

− a referencia tárgyát és az ellenszolgáltatás összegét (a szállítás tartalmának és mennyiségének rövid 

ismertetését, az ellenszolgáltatás összegét, oly módon, hogy abból az alkalmassági minimum-

követelményeknek való megfelelés megállapítható legyen), 

− a szerződést kötő másik fél megnevezését (a referenciát igazoló nevét és elérhetőségét), 

− a teljesítés előírásoknak és a szerződésnek való megfelelőségéről szóló nyilatkozatot. 

Amennyiben a bemutatott referencia tárgya bővebb, mint a közbeszerzés tárgya, akkor a 

referencianyilatkozatban/referenciaigazolásban meg kell adni az alkalmassági követelményekre vonatkozó 

részösszeget, illetve műszaki tartalmat. 

Valamely referencia akkor minősül a referencia időszakban teljesítettnek, amennyiben a szerződésszerű 

teljesítés az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított három évben került sor. 

Ajánlattevőnek az EEKD-ban a IV. rész α) pontjának kitöltésével elegendő nyilatkoznia arról, hogy megfelel 

az előírt alkalmassági követelményeknek. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Korm. rendelet 24. § (1) 

bekezdésére. Az előírt alkalmassági követelménynek Ajánlattevők a Kbt. 65. § (6)-(7) és (11) 

bekezdésében foglaltak betartása mellett is megfelelhetnek. 
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Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): 

M/1: Alkalmatlan az Ajánlattevő, ha nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé 

számított három évben (36 hónapban) a teljesítésre vonatkozó előírásoknak és a szerződésnek 

megfelelően teljesített, alábbi referenciával: 

Az 1. részben legalább 1 db, legalább nettó 20 (húsz) millió Ft értékű Rockimager kamera (Kettős fényúttal 

rendelkező mikroszkóp) szállítására vonatkozó referenciával (a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 22. § (3a) 

bekezdése alapján). 

A 2. részben összességében legalább nettó 15 (tizenöt) millió Ft értékű kristályosító robot szállítására 

vonatkozó referenciával (a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 22. § (3a) bekezdése alapján). 

A 3. részben összességében legalább nettó 15 (tizenöt) millió Ft értékű spektrométer szállítására 

vonatkozó referenciával (a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 22. § (3a) bekezdése alapján). 

A 4. részben összességében legalább nettó 10 (tíz) millió Ft értékű mikroszkóp szállítására vonatkozó 

referenciával (a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 22. § (3a) bekezdése alapján). 

Az 5. részben összességében legalább nettó 1 (egy) millió Ft értékű -86 fokos ultra mélyfagyasztó 

szállítására vonatkozó referenciával (a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 22. § (3a) bekezdése alapján). 

A 6. részben összességében legalább nettó 8 (nyolc) millió Ft értékű kromatográfiás rendszer szállítására 

vonatkozó referenciával (a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 22. § (3a) bekezdése alapján). 

A 7. részben összességében legalább nettó 2 (kettő) millió Ft értékű rázóinkubátor szállítására vonatkozó 

referenciával, és összességében legalább nettó 1 (egy) millió Ft értékű ultramélyhűtő szállítására 

vonatkozó referenciával (a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 22. § (3a) bekezdése alapján). 

A 8. részben legalább összességében legalább nettó 5 (öt) millió Ft értékű csepp-profil analizátor 

szállítására vonatkozó referenciával (a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 22. § (3a) bekezdése alapján). 

A 9. részben összességében legalább nettó 30 (harminc) millió Ft értékű Langmuir-mérleg szállítására 

vonatkozó referenciával (a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 22. § (3a) bekezdése alapján). 

III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk 
2
 

 A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a 

fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja 

 A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik 

 

 

 

 

III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek 
2
 

III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések 

esetében) 

  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve 

A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás: 

III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek: 

A számla kiegyenlítése a Kbt. 135. § (1), (6) bek. és a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bek. és a szerződés szerint, 

HUF-ban történik. Ajánlattevő 1 db végszámla benyújtására jogosult, előleg kifizetése, részszámlázás nem 

biztosított. A kifizetésre vonatkozó jszok: 2017.évi CL.tv., 272/2014.(XI.5.) Kr., 2015.évi CXLIII. tv., 2007.évi 
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CXXVII. tv., 2013.évi V. tv. A részletes fizetési feltételeket a szerződés tartalmazza. A fin.formája: 

utófinanszírozás a VEKOP-2.3-2-16-2017-00014 sz. projektből. 

Késedelmi kötbér nettó szerződéses ellenértékének 1%-a/naptári nap, max 20%-a, amely elérése esetén 

Ajánlatkérő jogosult a szerződéstől elállni ill. a szerződést felmondani; meghiúsulási kötbér, a nettó 

szerződéses ellenértékének 30%-a; jótállás 12 hónap (az 1-2. részekben a kedvezőbb megajánlást 

Ajánlatkérő bírálati szempontként értékeli) a szerződés-tervezet szerint. 

III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ 

 Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és 

szakképzettségét 

 

IV. szakasz: Eljárás 

IV.1) Meghatározás 

IV.1.1) Az eljárás fajtája 

X Nyílt eljárás 

 Gyorsított eljárás 

Indokolás: 

◯ Meghívásos eljárás 

 Gyorsított eljárás 

Indokolás: 

◯ Tárgyalásos eljárás 

 Gyorsított eljárás 

Indokolás: 

◯ Versenypárbeszéd 

◯ Innovációs partnerség 

IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk 

 A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul 

◯ Keretmegállapodás egy ajánlattevővel 

◯ Keretmegállapodás több ajánlattevővel 

A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma: 
2
 [   ] 

 A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul 

 A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják 

Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása: 

IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd 

során történő csökkentésére irányuló információ 

 Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó 

megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát 
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IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében) 

Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása 

nélkül ítélje oda. 

IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk  

 Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni 

További információk az elektronikus árlejtésről: 

IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk 

A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik ◯ igen X nem 

 

IV.2) Adminisztratív információk 

IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel 
2
 

A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: [ ][ ][ ][ ]/S [ ][ ][ ]-[ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ] 

(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény) 

IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje 

Dátum: (nn/hh/éééé) Helyi idő: (óó:pp) 

IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő 

megküldésének becsült dátuma 
4 

Dátum: (nn/hh/éééé) 

IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: [ HU ] 

IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama 

Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (nn/hh/éééé) 

vagy Az időtartam hónapban: [2] (az ajánlattételi határidő lejártától számítva) 

IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei 

Dátum: (nn/hh/éééé) Helyi idő: (óó:pp)      

Hely: Electool Beszerzési Szolgáltató Kft., 1123 Budapest, Alkotás u. 53., C épület, 3. emelet 

Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: A bontáson a Kbt. 68. § (3) bekezdésében 

meghatározott személyek lehetnek jelen. A bontásra irányadók a Kbt. 68. § (1)-(2) és (4) és (6) bekezdései 

is. 

 

VI. szakasz: Kiegészítő információk 

VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk 

A közbeszerzés ismétlődő jellegű ◯ igen X nem 
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A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje: 
2
 

 

VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról 

 A megrendelés elektronikus úton történik 

 Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak 

X A fizetés elektronikus úton történik 

 

VI.3) További információk: 
2
 

A TED jelenpontra is érvényes karakterkorlátozása okán a közbeszerzési eljáráshoz szükséges további 

információk teljes tartalma részletesen a közbeszerzési dokumentumokban kerül kifejtésre! 

1. A felhívás IV.2.6) pontjában az „időtartam hónapban: 2” 60 napként értelmezendő, a felhívásban 

csak technikai okok miatt szerepel 2 hónap, mivel a hirdetményminta a napban való rögzítést – a 

Kbt. 81. § (11) bekezdésében foglaltak ellenére – nem teszi lehetővé. 

2. Ajánlatkérő az M/1 alkalmassági követelmények szerinti feltételek és ezek előírt igazolási módját a 

minősített Ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési 

szempontokhoz képest szigorúbban állapította meg. 

3. Az ajánlat benyújtásának formai követelményei: a közbeszerzési dokumentumokban foglaltak 

szerint. 

4. Az alábbi nyilatkozatok, dokumentumok benyújtás szükséges, a közbeszerzési dokumentumokban 

foglaltaknak megfelelően: 

− Felolvasólap (Kbt. 66. § (5) bek.) 

− Aláírási címpéldány, aláírás minta 

− Nyilatkozat változásbejegyzésről (nemleges tartalommal is), változásbejegyzési kérelmet és 

az annak érkezéséről szóló igazolás 

− Céginformációs adatlap 

− Közös ajánlattételről szóló megállapodás 

− Meghatalmazás 

− Alvállalkozók bevonásáról szóló nyilatkozat, nemleges tartalommal is (a Kbt. 66. § (6) 

bekezdésében foglaltak szerinti nyilatkozatot meg kell tenni az Egységes Európai 

Közbeszerzési Dokumentumban) 

− Nyilatkozat a Kbt. 65. § (7) bek. szerinti szervezet bevonásáról (nemleges tartalommal is) 

− Nyilatkozatát a Kbt. 66. § (2), (4) bek. szerint 

− Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum (EEKD) 

− Nyilatkozat a forgalomba hozatalhoz szükséges engedélyekről 

− A megajánlott termékek részletes műszaki leírása az ajánlatkérő által meghatározott 

táblázatos formátumban, az ajánlat eredeti példányában, cégszerű aláírással ellátva, és 

szerkeszthető word formátumban egyaránt. 

− A megajánlott termékek termékismertetője, és/vagy gyártói adatlapja, amely alapján a 

műszaki leírásnak való megfelelőség igazolható. Amennyiben a műszaki leírásnak való 

megfelelőség igazolására alkalmas angol és/vagy magyar nyelvű gyártói adatlapok, és/vagy 
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termékismertetők korlátozás és regisztráció nélkül, díjmentesen, online bárki számára 

hozzáférhetőek, úgy e tekintetben elegendő az online elérhetőség (pontos(!) URL) 

megadása az ajánlatban. Ajánlattevőnek a termékismertetők, és/vagy gyártói adatlapok 

online elérhetőségéről az ajánlatában nyilatkoznia kell.  

5. Ajánlatkérő a Kbt. 35. § (9) bek. alapján projekttársaság létrehozását kizárja. 

6. Ajánlatkérő a Kbt. 53. § (6) bek. alapján a 4. részben ún. feltételes közbeszerzési eljárást bonyolít le.  

7. A Kbt. 76. § (2) bekezdés a) pontja alapján az ajánlatok értékelési szempontja az 5-9. részekben 

legalacsonyabb árat tartalmazó ajánlat kiválasztása, a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja alapján az 

1-4. részekben a legjobb ár-érték arány kiválasztása, amelyhez Ajánlatkérő az arányosítás és a 

pontozás módszerét alkalmazza.  

8. Ajánlatkérő a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját nem alkalmazza.  

9. Ajánlatkérő a Kbt. 131. § (4) bekezdése szerint eljárva az eljárás nyertesével köt szerződést, vagy – 

a nyertes visszalépése esetén - az ajánlatok értékelése során a következő legkedvezőbb ajánlatot 

tevőnek minősített szervezettel (személlyel), ha őt az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli 

összegezésben megjelölte. 

10. A teljes ajánlattételi felhívásban valamint az eljárás során valamennyi órában megadott határidő 

közép-európai helyi idő szerint értendő. (CET) 

11. Az eljárást megindító felhívásban és a dokumentációban nem szabályozott kérdésekben a 

dokumentáció rendelkezései, valamint a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény és 

végrehajtási rendeletei az irányadók. 

12. Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: Németh Krisztina 

Lajstromszáma: 00210 

Levelezési cím: Electool Beszerzési Szolgáltató Kft., 1123 Budapest, Alkotás u. 53., MOM Park, C 

épület 

E-mail: nemeth.krisztina@electool.com 

 

VI.4) Jogorvoslati eljárás 

VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv 

Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság 

Postai cím: Riadó u. 5. 

Város: Budapest Postai irányítószám: 1026 Ország: HU 

E-mail: dontobizottsag@kt.hu  Telefon: + 36 18828594 

Internetcím: (URL) www.kozbeszerzes.hu  Fax: + 36 18828593 

VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv 
2
 

Hivatalos név: 

Postai cím: 

Város: Postai irányítószám: Ország: 

mailto:nemeth.krisztina@electool.com
mailto:dontobizottsag@kt.hu
http://www.kozbeszerzes.hu/
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E-mail: Telefon: 

Internetcím: (URL) Fax: 

VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása 

A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: 

A Kbt. 148. § rendelkezései szerint. 

VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be 
2
 

Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság 

Postai cím: Riadó u. 5. 

Város: Budapest Postai irányítószám: 1026 Ország: HU 

E-mail: dontobizottsag@kt.hu Telefon: + 36 18828594 

Internetcím: (URL) www.kozbeszerzes.hu Fax: + 36 18828593 

 

VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma: (nn/hh/éééé) 

mailto:dontobizottsag@kt.hu
http://www.kozbeszerzes.hu/

